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Participants statistics

2010
Kategória

2009

Dlžka trate

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

Maratón

42 195 m

864

93

957

917

82

999

Polmaratón

21 097 m

1070

245

1315

1062

236

1298

Inline korčuliari

20 000 m

170

64

234

197

71

268

Handbikeri

20 000 m

18

4

22

14

3

17

Vozičkári

20 000 m

1

0

1

1

Štafeta 4 x 1/4

42 195 m

128

64

192

108

1

Minimaratón

4 200 m

2000

1681

Atletika hrou

rôzne

350

350

42 x 1 000 m

350

352

5421

5074

39

36

Juniorská štafeta
Spolu
Počet krajín
Stav k 29. 9. 2010
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Vývoj traťového rekordu

COURSE RECORD PROGRESSIONS

Ženy/FEMALE

MUŽI/MALE
Rok
1924
1925
1931
1950
1952
1954
1955
1956
1959
1963
1978
2001
2002
2004
2007

Víťaz
Karel Hálla
Pál Király
Juan Carlos Zabala
Gosta Leandersson
Erkki Puolakka
Erkki Puolakka
Evert Nyberg
Thomas Hilt Nilsson
Sergej Popov
Leonard Edelen
Go Chun Son
David Kariuki
David Kariuki
Adam Dobrzynski
William Bama

Krajina
TCH
HUN
ARG
SWE
FIN
FIN
SWE
SWE
URS
USA
PRK
KEN
KEN
POL
KEN

Čas
03:01:35
02:41:55
02:33:19
02:31:20
02:29:10
02:27:21
02:25:40
02:22:05
02:17:45
02:15:09
02:13:34
02:13:27
02:12:40
02:12:35
02:09:53

Rok
1980
1981
1983
1989
2009

Víťazka
Šárka Balcárová
Christa Vahlensieck
Raisa Sadreidinova
Alena Petreková
Olena Burkovska

Krajina
TCH
FRG
URS
TCH
UKR

Čas
02:50:15
02:37:46
02:34:41
02:31:28
02:30:50

Top mix výkonov
(6 mužov + 6 žien)
Top mix performances
(6 male + 6 female)
ROK
29:10:04 (súčet časov TOP 6 mužov + TOP 6 žien)
2009
29:28:57
2008
30:07:59
2007
30:53:43
2006
31:06:23
2005

29:10:00

31:10:00

ČAS

Medzičasy víťazov (muži)

Winners SPLIT TIMES (MALE) MMM 2002 – 2009

2001

2002

2003

2004 TR

2005

2006

2007 TR

2008

2009

5. km

0:15:33

0:15:58

0:15:40

0:15:35

0:15:48

0:15:37

0:15:22

0:15:23

0:14:55

10. km

0:31:00

0:31:40

0:31:15

0:31:08

0:31:04

0:31:00

0:30:25

0:30:33

0:30:27

15. km

0:46:33

0:47:25

0:47:02

0:46:51

0:46:41

0:46:41

0:45:20

0:46:36

0:45:51

20. km

1:01:53

1:03:12

1:02:36

1:02:38

1:02:39

1:02:03

1:00:32

1:02:11

1:01:03

PM

1:05:08

1:06:43

1:05:58

1:06:02

1:06:08

1:05:22

1:03:49

1:05:30

1:04:18

25. km

1:17:37

1:18:25

1:18:09

1:18:25

1:19:19

1:17:16

1:16:00

1:17:57

1:16:11

30. km

1:33:35

1:33:54

1:33:57

1:33:41

1:35:48

1:32:55

1:31:16

1:32:41

1:31:27

35. km

1:49:58

1:49:39

1:49:30

1:49:23

1:52:10

1:49:00

1:46:57

1:47:46

1:47:22

40. km

2:06:34

2:05:24

2:06:20

2:05:36

2:09:02

2:05:32

2:03:01

2:03:57

2:03:39

CIEĽ

2:13:27

2:12:40

2:13:24

2:12:35

2:16:07

2:12:54

2:09:53

2:10:51

2:10:59

ŠTRUKTÚRA VÝKONOV

quality performances

Maratón muži /MALE/
< 2:21

< 2:20

< 2:19

< 2:18

< 2:17

< 2:16

< 2:15

< 2:14

< 2:13

< 2:12

< 2:11

< 2:10

< 2:09

777

272

200

149

102

65

26

20

14

5

3

1

0

Maratón ŽENY /FEMALE/
< 2:52

< 2:50

< 2:48

< 2:46

< 2:44

< 2:42

< 2:40

< 2:38

< 2:36

< 2:34

< 2:32

< 2:31

< 2:30

382

110

95

69

52

42

31

21

8

3

2

1

0

Vítazi podĽa
krajín

Winners
by countries

Krajina

Muži

Ženy

1924 - 2009

1980 - 2009

Argentína

1

Austrália

1

Belgícko

3

Bielorusko

3

Česká republika

1

Československo

13

4

Etiópia

3

1

Fínsko

5

Francúzsko

1

Japonsko

1

Juhoslávia

1

Keňa

7

KĽDR

4

Lotyšsko

1

Luxembursko

1

Maďarsko

1

1

14

Maroko

1

NDR

5

NSR

2

5

Poľsko

4

3

Rakúsko

1

Rusko

1

2

Slovensko

2

2

Švédsko

4

Ukrajina

3

USA

1

1

Velká Británia

2

1

ZSSR

7

2

TOP 10

top 10 1924 - 2009

Muži / Male
Por.

Rok

Meno

1.

2007

William BIAMA

2.

2008

3.

Ženy / Female
Krajina

Čas

Rok

Meno

Krajina

Čas

KEN

2:09:53

2009

Olena BURKOVSKA

UKR

2:30:50

Dejene YIRDAWE

ETH

2:10:51

1989

Alena PETERKOVÁ

TCH

2:31:28

2009

Jacob Kipkorir CHESIRE

KEN

2:10:59

2004

Rika TABASHI

JAP

2:33:52

4.

2009

Shume Hailu LEGESE

ETH

2:11:36

2008

Selina CHELIMO

KEN

2:34:23

5.

2009

Kedir Fikadu KASSA

ETH

2:11:39

1983

Raisa SADREIDINOVÁ

URS

2:34:41

6.

2008

Jonathan KIBET

KEN

2:12:23

2007

Natalia KULEŠOVÁ

BLR

2:34:50

7.

2008

Joseph MUTISO

KEN

2:12:25

2008

Radiya Adlo ROBA

ETH

2:35:00

8.

2008

Sammy ROTICH

KEN

2:12:31

2008

Florence CHEPKURUI

KEN

2:36:01

9.

2004

Adam DOBRZYNSKI

POL

2:12:35

2006

Natalia KULEŠOVÁ

BLR

2:36:47

10.

2002

David KARIUKI

KEN

2:12:40

2002

Tadelech BIRRA

ETH

2:36:49

Košický maratón v číslach

Kosice marathon in numbers

5 400
850
17
>10 000
18 000
4 000
2 800
1 500
9 000
19 000
8 500
2 500
26 000
5 900
25 000
13 000

bežcov vo všetkých kategóriách
organizátorov a príslušníkov polície
hudobných formácii v Hudobnom maratóne
divákov na trati
fliaš vody na občerstvovacích staniciach
litrov ďalšej nefľašovanej vody
porcií špagiet a cestovín na Pasta party
kilogramov ovocia
kusov sušienok
plastových pohárov
fľašiek na energetický nápoj
medailí pre hlavné kategórie
kusov spiniek na štartovné čísla
účastníckych a organizátorských tričiek
kusov programových bulletinov
plastových vriec a tašiek

Prize
Money

Muži / Male
Winner

Place

Ženy / Female
20 000 EUR

sub 2:07:00

15 000 EUR

sub 2:26:00

15 000 EUR

sub 2:09:53 (CR)

10 000 EUR

sub 2:30:50 (CR)

10 000 EUR

without limit

6 000 EUR

2.

5 000 EUR

2.

3 000 EUR

3.

3 000 EUR

3.

2 000 EUR

4.

2 000 EUR

4.

1 000 EUR

5.

1 000 EUR

5.

500 EUR

6.

600 EUR

6.

300 EUR

7.

500 EUR

8.

400 EUR

9.

300 EUR

10.

200 EUR

without limit

Množstvo prihlásených
účastníkov nám
i tohto roku dáva
jasný signál, že
maratónsky beh spolu
s ostatnými bežeckými
i nebežeckými
disciplínami láka
do Košíc čoraz
viac ľudí. Už tradične
sa v prvú októbrovú
nedeľu postaví na štart
i mnoho zaujímavých
osobností z oblasti
spoločenského,
kultúrneho
i športového
diania. Beh je pre nich
oddychom, zábavou,
životným štýlom.
Predstavujeme
Vám aspoň niektorých
z nich.

Osobnosti
na štarte

Famous names
on the start line

František Zikeš
najstarší účastník v kategórii Maratón.
(1928) z Frýdku Místku

Marian Hlasný
generálny riaditeľ spoločnosti Konica
		Minolta Slovakia. Štartuje v kategórii
Polmaratón.

Igor Sidor

poslanec NR SR. Štartuje v kategórii
Polmaratón.

Richard Havrilla

bývalý medzinárodný futbalový
rozhodca a viceprezident SFZ.
Pobeží v kategórii Polmaratón.

Mikuláš Dzurinda

minister zahraničných vecí SR.
Pravidelný účastník MMM pobeží
		v Košiciach už po 18 krát. Zvládol ho
už i pod 3 hodiny, v posledných
rokoch dobiehal v čase okolo
		3:30 hod. Štartuje v kategórii Maratón.

George F. Babcoke prezident spoločnosti U. S. Steel
		Košice. Svoj prvý maratón absolvoval
v r. 1991.
Pobeží v kategórii Minimaratón.

Norbert Schurmann

generálny riaditeľ spoločnosti VSE.
Štartuje v kategórii Firemný beh.

Alexander Bröstl
profesor, uznávaný právnik, bývalý
		dekan PF UPJŠ a sudca Ústavného
súdu SR. Pobeží v kategórii
Polmaratón.

Členovia skupiny
predstavitelia jednej z najúspešnejších
No Name
skupín slovenskej hudobnej scény
		posledných rokov. Ivan, Roman, Igor
Timkovci a Zoltán Sallai štartujú
v kategórii 4x1/4 maratón.

Lucia a Petra
Molnárové

sestry herečky, študentky VŠMU.
Štartujú v kategórii 4x1/4 maratón.

Lucia Nicholsonova
Matej Cifra „Sajfa“

Ivan Gabovič

štátna tajomníčka Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny.
		Štartuje v kategórii 4x1/4 maratón.

moderátor FUN rádia a TV JOJ.
Štartuje v kategórii štafeta
4x1/4 maratón.

kondičný tréner Dominika Hrbatého
		a slovenského Daviscupoveho tímu.
		Absolvoval už niekoľko maratónov
s najlepším výkonom tesne nad
		3 hodiny. Štartuje v kategórii štafeta
4x1/4 maratón.

Vladimírom Sendrei hudobník a rómsky aktivista.
		Štartuje v kategórii 4x1/4 maratón.

Marek Petráš
Zuzana Marušínová herečky a študentky VŠMU.
a Barbora Švidraňová Štartujú v kategórii 4x1/4 maratón.

Arpád Csete

známy košický moderátor.
		Štartuje v kategórii 4x1/4 maratón.

frontman košickej hudobnej formácie
No Limits. Štartuje v kategórii
Polmaratón.

Nežné pohlavie súťaží
v Košiciach už 30 rokov
Keď sa v roku 1980 na štart v Košiciach postavili po
prvý krát ženy poznala maratónska história už niekoľko
zaujímavých príbehov o tom, ako sa nezlomné
športovkyne úspešne vyrovnali s nástrahami 42 km
dlhej trate.
Je pravdepodobné, že prvý pokus o zdolanie
maratónskej trate absolvovala 26-ročná matka
dvoch detí Grékyňa Melpomene Iuaniduová. Tá sa
totiž chcela prihlásiť na olympijské preteky v roku
1896 spolu s mužmi, a pretože bola organizátormi
odmietnutá, rozhodla sa celú trať zdolať sólovým
behom deň pred konaním maratónu. Podarilo sa jej to
vraj za štyri a pol hodiny. Skutočne regulárnu správu
o štarte ženy na maratóne máme až z roku 1926, kedy
v Londýne dosiahla Angličanka Violet Piercyová čas
3:40:22.

Výber
z tlačových
konferencií
k MMM

Press releases
september 2010
Ďalšia vytrvalkyňa sa na tejto trati objavila až o štvrť
storočie neskôr v roku 1951. Istá dievčina, vtedy
v mužskom preoblečení dosiahla v Bostone čas
3:30. A je viac než zaujímavé, že v tom istom roku vo
vtedajšom Československu štartovali na Ratibořickom
maratóne dokonca tri ženy – Bínová, Somorová
a Havlová. Najúspešnejšia bola takmer 50-ročná
Miloslava Bínová, ktorá dosiahla čas 4:34:59. Napriek
týmto skutočnostiam, ženy na maratónoch štartovať
nesmeli a tak často používali i lesť.
Príkladom môže byť Roberta Gibbová - Bingayová,
ktorá sa v roku 1966 a 1967 pred štartom
Bostonského maratonu schovávala v kroví a potom
sa nenápadne zamiešala do štartového poľa, alebo
tiež Kathrine Switzerová, ktorá sa na tie isté preteky
prihlásila ako K. Switzer, z čoho nebolo zrejmé, že sa
jedná o ženu. Na trati bola však rozhodcom odhalená.
Ten sa ju najprv snažil po dobrom stiahnuť z trate
a keď neuspel, neváhal použiť aj násilie. Nakoniec
však Switzerovú ochránil jej priateľ, statný kladivár.
Niekoľko ďalších pokusov žien na maratóne bolo
„okorenených“ najprv časom Beth Bonnerovej
2:55:22, už v ich riadne vypísaných pretekoch
v New Yorku v roku 1971. Krátko nato však bol
bežecký svet doslova šokovaný výkonom Cheryl
Bridgesové 2:49:40. V roku 1975 nasledovali ďalšie
zlepšenia, tento krát v podaní nemeckých bežkýň
Liane Winterovej 2:42:24 a Christy Vahlensieckovej
2:40:15. Na záver toho istého roku vracia 26-ročná
Jackie Hansenová najlepší svetový výkon 2:38:19
späť do USA a stáva sa prvou ženou na svete, ktorá

dokázala zdolať hranicu 2:40. O dva roky neskôr
ju prekonávajú Francúzka Chantal Langlacéová
/2:35:15/ a opäť Christa Vahlensiecková /2:34:47/.
Keď bolo v roku 1978 na kongrese IAAF rozhodnuté
zaradiť maratón žien medzi atletické disciplíny, nastala
nová éra výkonnosti, ktorá zatiaľ vyvrcholila výkonmi
Pauly Radcliffovej a najmä dosiaľ neprekonaným.
časom 2:15:25 z roku 2003.
V Košiciach sa medzi víťazky ako prvá, v pamätnom
roku 1980, zapísala Šárka Balcarová. Pamätníci
dokonca spomínajú, že už v roku 1966 sa na štart
neúspešne hlásila Mária Mankovecká z Trenčína.
Nasledovalo kraľovanie Christy Vahlensieckovej
a jej 5 víťazstiev aby potom dlhých 20 rokov bol
traťový rekord spojený s menom Aleny Peterkovej.
Poslednou šampiónkou, ktorá jej čas vylepšila, bola v
roku 2009 Ukrajinka Olena Burkovská.
Čestným hosťom 87. ročníka Medzinárodného
maratónu mieru je päťnásobná víťazka týchto
pretekov a legenda vytrvalostného behu Christa
Vahlensiecková. Narodila sa 27. mája 1949
v nemeckom Düsseldorfe a svoj prvý väčší bežecký
úspech zaznamenala ako 20 ročná, keď sa na
halových majstrovstvách Nemecka stala šampiónkou
na trati dlhej 1500 metrov. Do povedomia
vytrvalostného sveta sa však zapísala až neskôr,
keď v roku 1973, vtedy ešte pod svojim rodným
menom Kofferschlagerová, dosiahla na trati dlhej
42 195 metrov najlepší európsky čas - 2:59:26.
Svoje postavenie medzi svetovou maratónskou
špičkou definitívne potvrdila o dva roky neskôr keď sa
časom 2:40:16 stala držiteľkou najlepšieho výkonu
na svete na tejto trati. Keď tento čas krátko nato
prekonala Američanka Jackie Hansenová /2:38:19/,
a v roku 1977 i Francúzka Chantal Langlaceová
/2:35:16/, Christa im 10. septembra toho istého roku
odpovedala: v Berlíne zabehla svoje životné maximum
2:34:48 a opäť sa stala najrýchlejšou maratónskou
bežkyňou na svete všetkých čias.
V rozpätí rokov 1973 -1989 zvíťazila na neuveriteľných
21 maratónoch a výbornú vytrvalosť preukázala aj
v pretekoch na 100 km časom 7:50:37 /1976/, ktorý
bol vtedy tiež najlepším na svete.
V Košiciach sa Christa po prvý krát predstavila v roku
1981, keď si za 2:37:46, s viac ako štvrťhodinovým
náskokom dobehla pre svoje prvé košické víťazstvo.
Chuť prvenstva si napokon vychutnala v Košiciach
ešte štyri razy (1981, 1984, 1986, 1987, 1988).
Okrem štartov na celej maratónskej trati sme
ju v neskoršom období často vídali i na štarte
polmaratónu, ktorý v roku 1996 časom 1:18:59 aj
vyhrala. Svoj kladný vzťah k nášmu mestu vyjadrila
nielen počtom štartov na košickej maratónskej trati,
ale i podielom na nadviazaní partnerských vzťahov
medzi Košicami a Wuppertalom.
Podobne ako dvojnásobný olympijský víťaz Waldemar
Cierpinski v minulom roku, pobeží tohto roku Christa
Vahlensiecková spolu so študentmi posledný úsek
juniorskej štafety 42x1 km, ktorá v programe „Po
stopách maratónskych legiend“, ponesie jej meno.

Okrem legendárnej Christy Vahlensieckovej budú
zrejme pozornosť pútať 4 mladé herečky Zuzana
Marušinová, Barbora Švidraňová a Lucia
a Petra Molnárové, ktoré spoja sily, aby absolvovali
štafetu 4 x ¼ maratón a pripojili sa k snahe
organizátorov o popularizáciu vytrvalostného behu
medzi nežným pohlavím.
Je tu však i ďalší zaujímavý počin. Štyri šampiónky
minulosti vytvoria štafetu a ešte raz okúsia maratónsku
trať v programe 4 x ¼ maratón. O koho pôjde?
Šárka Pechková - Balcarová (18. 2. 1956)
Patrí k priekopníčkam československého ženského
maratónu. V roku 1980 sa stala prvou víťazkou MMM
a časom 2:50:15 prekonala najlepší československý
výkon. Osobný rekord: 2:48:50 /1982 Domažlice
– l. miesto/. Manželka Františka Pechka /osobný
rekord 2:19:20 z roku 1984/ a matka Petra Pechka
/tohtoročného majstra ČR v osobnom rekorde
2:22:18/. Oboch členov jej rodiny sme mali možnosť
vidieť minulý rok na trati MMM. Syn obsadil v celkovej
klasifikácii 9. miesto /2:26:49/ a manžel dobehol
v kategórii nad 50 rokov tretí /2:57:03/.
Alena Peterková (13. 11. 1960)
Víťazka MMM v roku 1989 časom 2:31:28, ktorý ako
traťový rekord vydržal až do minulého roku.
Osobný rekord: 2:25:19 /1994 Boston – 4. miesto/,
vtedy 4. najlepší svetový čas roka a 15. v celej histórii.
Štartovala na 38 maratónoch, z toho na 29-tich
v zahraničí, z ktorých 12 vyhrala. Účastníčka OH 1992
– 24. miesto /2:53:30/. Účastníčka MS
v polmaratóne v rokoch 1992, 1994 /13. miesto
– 1:11:02 – os. rekord/ a 1998. Majsterka Európy
v duatlone 1998, 4. miesto na MS v duatlone 1999.
Ľudmila Melicherová (6. 6. 1964)
Víťazka MMM v roku 1994 časom 2:40:27.
Osobný rekord: 2:33:19 /1990 Viedeň – l. miesto/.
Držiteľka vtedajších najlepších československých
výkonov 2:36:31 /1984 Debno – l. miesto/ a 2:36:27
/1985 Hirošima – Svetový pohár – 7. miesto/.
Účastníčka OH 1988 – 45. miesto /2:43:56/
a MS 1991 /nedokončila/. Na ME 1986 vytvorila na
17. mieste časom 32:47:24 československý rekord na
10 000metrov.
Katarína Jedináková (17. 7. 1966)
Víťazka MMM v roku 1999 časom 2:55:39, keď rok
predtým dobehla na šiestom mieste /3:06:31/.
Osobný rekord: 2:53:06 /1998 Bratislava
– 3. miesto/.
Okrem maratónskych legiend sa na trati objavia
samozrejme i aktuálne tváre slovenskej vytrvalostnej
špičky. Jednou z nich bude i juniorská majsterka sveta
v behu do vrchu, štvornásobná víťazka košického
polmaratónu a držiteľka vynikajúceho osobného
rekordu na tejto trati /1:16:33/ Katarína Berešová.

Medzinárodný maratón mieru 2010 v znamení mnohých čísel
Niekoľko významných čísel ovplyvní prípravu a priebeh 87. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, ktorý bude odštartovaný v nedeľu
3. októbra 2010.
2500 rokov od historickej bitky pri Maratóne si pripomína nielen športový svet. Spomienka na túto udalosť je naplánovaná na posledný
októbrový víkend, keď do Atén a mestečka Maratón zamieria tisíce športovcov ale aj organizátorov zo všetkých kútov planéty. Súčasťou
programu je i Svetový kongres AIMS, ktorého hostiteľom v roku 1999 boli Košice.
50 rokov prinesie október 2010 od momentu odhalenia Sochy maratónca , ktorá sa za ten čas stala jedným z najoriginálnejších symbolov
maratónu v Košiciach. Dielo akademického sochára Arpáda Račka je unikátnym o to viac, že pod nim nájdeme mená všetkých doterajších
víťazov.
30 rokov uplynie od prvého štartu žien na trati Medzinárodného maratónu mieru. To, že počet víťaziek je výrazne nižší, má na svedomí
aj Christa Vahlensieckova z Nemecka, ktorá tu zvíťazila celkovo 5 krát. Práve jej meno ponesie juniorská štafeta 42 x 1 km v programe
Po stopách maratónskych legiend.
6 hodín - to je nový časový limit pre zdolanie maratónskej trate v Košiciach. Organizátori tak postupne sledujú celosvetový trend, ktorý
umožňuje maratón absolvovať čoraz väčšiemu počtu športovcov. Doterajší päťhodinový limit bol ustanovený v roku 2000. Rok 2010 je teda
z tohto hľadiska ďalším zaujímavým medzníkom.
9 - ta hodina ranná zase znamená zmenu času, v ktorom zaznie štartový výstrel. Súvisí to samozrejme s novým časovým limitom a nutnosťou
preteky ukončiť ešte pred začiatkom podvečernej dopravnej špičky. Pre inú špičku, tú atletickú, by to zas malo znamenať prijateľnejšie
klimatické podmienky, keďže v posledných rokoch sme na poludnie zaznamenali teploty i nad hodnotou 20° C.

Posol víťazstva je v Košiciach
obdivovaný už 50 rokov
Keď sa Arpád Račko po štúdiu na Akadémii výtvarných
umení v Prahe rozhodol vrátiť späť do Košíc, čakala tu na
neho šanca s príchuťou obrovskej výzvy.
Na podnet Vojtecha Bukovského sa mladému nadanému
umelcovi ponúkla možnosť vytvoriť symbol tunajšieho
Medzinárodného Maratónu Mieru a zároveň prvý krát
predstaviť svoju prácu kritickému oku Košičanov.
Aj napriek tomu, že sa socha nerodila ľahko a počas
prípravných prác i samotnej realizácie sa objavilo niekoľko
komplikácií, výsledok bol ohromujúci. Monument
v nadživotnej veľkosti znázorňujúci bezchybne anatomicky
spracovanú postavu muža v bežeckom pohybe sa
okamžite stal neodmysliteľným symbolom nielen
maratónskeho behu, ale i celých Košíc. Bronzová socha
maratónca na monolitovom podstavci dostala meno
„Posol víťazstva“ a jej vytvorením získalo mesto svetový
unikát a nový názov námestia, na ktorom bola socha
umiestnená - Námestie Maratónu mieru. Socha Posol
víťazstva je s maratónom a Košicami spojená už 50 rokov.
Ten istý čas sa rok, čo rok pod maratónskym symbolom
rozhorí maratónsky oheň a slávnostne otvorí nový ročník
Medzinárodného maratónu mieru. A tak i majster Arpád
Račko každoročne dopĺňa pri „svojej soche“ mená
víťazov, pečať jeho rúk nesie každé písmeno a mená tých
najlepších sú navždy zapísané bronzovými písmenami
v srdci mesta.
Akademický sochár Arpád Račko sa narodil 17. júla 1930
v maďarskom meste Szolnok. Po maturite na gymnáziu
v Košiciach sa rozhodol študovať na Akadémii výtvarných
umení v Prahe. V roku 1956 sa vrátil do Košíc, kde sa
napokon rozhodol i trvalo usadiť. Počas päťdesiatich
rokov svojej tvorby vytvoril desiatky diel v podobe plastík,
portrétov, pamätných tabúľ, reliéfov, či medailí. Medzi
najuznávanejšie a najznámejšie určite patrí holubica,
plastika Jánošíka a Košického erbu, socha Maratónca,
portrét Abebe Bikilu a mnohé iné dotvárajúce kolorit
mesta. Jeho diela si mohli návštevníci okrem Košíc
pozrieť i na výstavách v Bratislave, Užhorode, Miškolci, či
Londýne. Za svoju tvorbu získal Arpád Račko niekoľko
významných ocenení, medzi nimi i cenu mesta Košice,
cenu Východoslovenského kraja a Štátnu cenu.
Pri vytváraní sochy maratónca boli modelom Arpádovi
Račkovi viacerí mladí športovci. Jedným z nich bol v lete
roku 1960 i 18 ročný športový gymnasta Eugen Pastor.
Snáď i táto skutočnosť ho oveľa neskôr inšpirovala
k štartu na maratóne. Behu sa začal venovať ako 38
ročný a svoj prvý maratón zvládol v roku 1985, keď mal
43 rokov. Doposiaľ absolvoval 74 maratónov z toho
25 krát MMM, kde ako 51 ročný v roku 1993 dosiahol
svoj osobný rekord 2:55:21 hod.. Bežal na všetkých
kontinentoch, absolvoval aj známe maratóny v New
Yorku, Bostone i legendárnu trať z Maratónu do Atén.
Spolu doposiaľ absolvoval 343 bežeckých pretekov
(od 7km až po maratón). Na MMM vo veteránskych
kategóriách bol 4 krát druhý a 4 krát tretí. Prvenstvo
získal na Majstrovstvách Slovenska veteránov v maratóne
Bratislava – Hainburg – Bratislava v roku 1997
a v polmaratóne v Čečehove v roku 1998.

Biela noc - Nuit blanche
V sobotu, 2. októbra 2010 sa Košice vďaka titulu Európske
hlavné mesto kultúry 2013, stanú po prvý krát súčasťou
renomovaného európskeho projektu „Biela noc“, ktorý vznikol
v Paríži. Prvá košická Biela noc - Nuit Blanche predstaví
súčasné umenie v netradičných priestoroch a v nezvyčajnom
čase, čím vytvorí záruku výnimočného zážitku a dobrodružstva
pre veľkých i malých. V čase medzi 19:00 a 02:00 sa na
vytýčenej trase ulíc, budov, kostolov a parkov budú môcť
návštevníci stretnúť s jedinečnými interaktívnymi inštaláciami
mladých kreatívnych umelcov. Biela noc, alebo ak chcete Noc
svetla a zvuku odštartuje na Námestí Maratónu mieru,
kde spolu so zapálením maratónskeho
ohňa vytvorí pre jubilujúcu sochu
“Maratónca” neopakovateľný
narodeninový šat.

Medzinárodný maratón
mieru pomáha
Tak, ako po minulé roky i v tom aktuálnom sa
občianske združenie Liga proti rakovine rozhodla
bojovať proti tejto vážnej a čoraz rozšírenejšej
chorobe prostredníctvom športu a zapojila sa
tak to diania 87. ročníka MMM v Košiciach.
Uvedomujúc si, že šport je jedným z hlavných
faktorov ovplyvňujúci zdravie človeka, vytvorili
organizátori maratónu v Košiciach podmienky pre
opätovné šírenie osvety v tejto oblasti a umožnili
tak Lige proti rakovine predstaviť sa vlastnou
prezentáciou v centre mesta. Prepojenie Ligy proti
rakovine na košický maratón však nájdeme aj pri
pohľade na štartovú listinu Minimaratónu, kde sa
už od úvodného ročníka pravidelne objavuje meno
Dr. Karola Jutku, ktorý stojí na čele košickej
pobočky LPR, a ktorý, ako sám povedal nevynechal
ešte žiaden z doterajších štartov na trati dlhej
4,2km. Maratónsky klub aj tento rok poskytne
zo svojho rozpočtu Lige proti rakovine finančnú
pomoc.
V KOŠICIACH SA BUDE BEŽAŤ AJ PROTI
CHUDOBE A SOCIÁLNEMU VYLÚČENIU
Jedným z hlavných partnerov tohtoročného
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je
i Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu.
Európska komisia vyhlásila rok 2010 za Európsky
rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
(ER 2010). Hlavným cieľom ER 2010 je bojovať
s ľahostajnosťou a zvýšiť povedomie verejnosti
o problémoch spojených s chudobou a sociálnym
vylúčením. So sloganom „Skoncujme s chudobou
hneď teraz“ upriamuje kampaň pozornosť celej
Európskej únie na problémy chudobných a ľudí
žijúcich na okraji spoločnosti.
V nedeľu 3. októbra môže Európsky rok boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu podporiť každý.
Stačí prísť a zabehnúť Minimaratón v jeho farbách.
Záujemcovia dostanú tričká a odbehnú trať dlhú
4,2 kilometra. Prvých tridsať účastníkov, ktorí
potvrdia účasť vo farbách ER 2010 štartuje
zadarmo (štartovný poplatok za nich uhradí garant
tejto kampane). Sledujte facebookovskú stránku
www.facebook.com/protichudobe a dozviete sa
viac. V hlavnej súťaži sa predstaví štafetový Tím
Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu, ktorý povedie štátna tajomníčka
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Lucia
Nicholsonová. Ďalšími členmi štafety budú Helena
Havrilová koordinátorka košického Nota Bene,
Vladimír Sendrei, hudobník, rómsky aktivista
a ambasádor ER 2010 a René Mráz, projektový
manažér Fondu sociálneho rozvoja. Okrem toho
sa v Minimaratóne vo farbách Európskeho roka
predstavia aj pracovníci lokálnych organizácií, ktoré
sa v Košiciach venujú sociálnej inklúzii ako Nota
Bene, Arcidiecézna charita Košice a ďalšie.

Use the city– Cvakni si maratón
Organizátori MMM a tím Košice 2013 spojili vlani sily,
aby po prvý krát pripravili originálnu fotosúťaž pod
názvom Use the city – Cvakni si maratón a dokázali,
že šport a umenie môžu mať k sebe naozaj veľmi blízko.
Prihlásených bolo viac než 200 fotografií a víťazom sa
nakoniec stala snímka Vladimíra Debnára s priliehavým
názvom “S vetrom vo vlasoch”. Pravidlá sa tento rok
nemenia, stačí sa nechať inšpirovať najstarším európskym
maratónom, zachytiť jedinečné emócie, tváre a výkony
maratóncov či divákov a predstaviť svoj unikátny pohľad
na to, ako Medzinárodný maratón mieru mení podobu
Košíc a robí jeden celkom obyčajný októbrový deň
neobyčajným sviatkom nielen pre milovníkov športu,
ale pre každého obyvateľa a návštevníka Košíc. Všetky
zaslané fotografie budú zverejnené na webovej stránke
www.kosice2013.sk a o víťazovi fotosúťaže a 18
fotografiách pre špeciálnu fotovýstavu priamo v centre
mesta v rámci projektu Citylight Gallery rozhodne
odborná porota. Najlepšie fotky sa teda objavia na
veľkoplošných formátoch v centre Košíc a tá absolútne
najlepšia získa i špeciálnu cenu.

Unikátna výstava „ANDY WARHOL a JÚLIA“
v Košiciach
Všetci návštevníci Košíc budú mať počas maratónskych
dní možnosť navštíviť vo Východoslovenskej galérii
Košice unikátnu výstavu diel génia pop - artu Andyho
Warhola. Výstava, ktorá bola otvorená 6. augusta
(v deň Warholových narodenín) predstavuje umelca v roli
milujúceho syna svojej matky Júlie, ktorá bola hviezdou
jeho filmov a jeho veľkou celoživotnou inšpiráciou. Okrem
iných pozoruhodných diel budú môcť návštevníci výstavy
vzhliadnuť i fascinujúce zlaté listy „The Gold Book“, ktoré
pozná celý svet. Všetky vystavené diela sú majetkom
Múzea Andyho Warhola v Pittsburghu a Národnej galérie
v Bratislave, no vďaka tomu, že Východoslovenská
galéria splnila extrémne prísne požiadavky, nevyhnutné
pre možnosť vystavovania originálov jeho diel, majú
obyvatelia i návštevníci nášho mesta jedinečnú možnosť
vidieť skutočné originály na vlastné oči. Riaditeľka galérie
a zároveň kurátorka tejto výstavy - Lena Lešková, sa aj
prostredníctvom tejto unikátne koncipovanej expozície
snaží potvrdiť ambíciu zaradiť Východoslovenskú
galériu v Košiciach medzi uznávané európske galérie.
Výstava „Andy Warhol a Júlia“ bude pre návštevníkov
sprístupnená až do 6. novembra. Účastníci MMM
získavajú na túto výnimočnú výstavu od galéria
bezplatný vstup.

Dôležité informácie
pre zástupcov médií

Important informationS

FLASH INTERVIEW s víťazmi MMM bude pripravené
bezprostredne po slávnostnom ceremoniály vo VIP priestore
/PRESS STAN/.
AUTOBUS NA TRAŤ označený číslom 15 bude pre zástupcov
médií pripravený na Pribinovej ulici v nedeľu od 8:00 hod.
Počas konania podujatia bude pre zástupcov médií k dispozícii
bezplatné INTERNETOVÉ PRIPOJENIE v Business Centre
v priestoroch hotela Doubletree by Hilton.

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY
www.kosicemarathon.com
www.aims-association.org
www.kosice.sk
www.iaaf.org
www.cassovia.sk
www.olympic.org
www.visitkosice.eu
www.pim.cz
www.kosice2013.sk
www.linz-marathon.at
www.atletikasvk.sk
www.lab10.icenter.pl
www.enschedemarathon.nl
www.bratislavamarathon.com
www.saz.sk
www.szupermarathon.hu
www.olympic.sk
www.aims-association.org/Calendar.htm
www.aimsworldrunning.com/Calendar.htm

KONTAKTNÉ OSOBY pre styk s médiami:
Lucia Šimková
+421 907 921 706
simkova@progress.sk

Kristína Koniarová
+421 907 496 952
kkoniarova@progress.sk

Viac informácií nájdete
v programovom
bulletine podujatia a na
www.kosicemarathon.com

